
ברוכים הבאים למחלקה      
לפסיכולוגיה



?אז מי אנחנו

המחלקה לפסיכולוגיה  

וועדת הוראה–ר יואב קסלר "ד

רכזת סטודנטים תואר ראשון–מורן בן שטרית 



:    תכנית לימודים

תכנית הלימודים מובנית ברובה* 

לא ניתן לקחת קורסי בחירה' בשנה א* 

יש להיצמד לתכנית הלימודים כפי שמופיעה בשנתון המחלקה * 

(מופיע באתר המחלקה)א "לשנת תשפ

באחריות הסטודנט להכיר את שנתון המחלקה ותקנון הפקולטה** 



:מערכת שעות

.  בניית המערכת היא פעולה ממוחשבת שכל סטודנט מבצע באופן אישי

מזכירות הפקולטה שלחה הודעה ובה מפורטים חלונות הזמן לרישום 
.באחריות כל סטודנט לבדוק את חלון הזמן האישי שלו–לקורסים 

בחלון הזמן האישי כל סטודנט נרשם בעצמו לקורסים  

.ובוחר גם את קבוצת התרגול המתאימה לו

.בתום הייעוץ יש להפיק תדפיס רישום לקורסים

.התדפיס מהווה אסמכתא שאכן הינכם רשומים לקורס



לתלמידי  
:כלכלה+פסיכולוגיה

:  דרך המחלקה לכלכלה-' יש ללמוד את קורסי הסטטיסטיקה בשנה א

. 'ב+ ' סטטיסטיקה  לכלכלנים א

.  הסקה סטטיסטית+מבוא לסטטיסטיקה : אין להירשם לקורסים שלנו

ז בקורסי בחירה אחרים של המחלקה   "יש להשלים את הנק

.במהלך התואר

(.יש לשים לב להשלכות היכולות לנבוע ממעבר בין מסלולים)



:תרגולים

.  רוב קורסי החובה מלווים בתרגולים

כל התרגולים הינם חלק אינטגרלי מהקורס

.יש להירשם במקביל לשיעור עצמו גם לתרגול, כלומר

תרגול הינו מפגש בקבוצות קטנות עם מתרגל  

לדיון בחומר שהועבר בהרצאות ומאמרים 

.שניתנו לקריאה



:כניסה למערכת הרישום

כל המידע לגבי רישום לקורסים  

:ניתן למצוא בקישור הבא

HTTPS://IN.BGU.AC.IL/PAGES/COURSES-REG.ASPX

https://in.bgu.ac.il/Pages/courses-reg.aspx


סמל הקורס במערכת הרישום
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בלבד101במחלקה לפסיכולוגיה נרשמים לקורסים המתחילים בקוד 



האם ניתן להחליף קורסים  
:לאחר שנרשמים אליהם

.לזמן מוגבל–כן 

בתחילת כל סמסטר יש תקופה קצרה של כשבועיים המוגדרת  

,  בתקופה זו ניתן להיכנס לקורסים השונים". תקופת שינויים"כ

.  הכוונה לקורסי בחירה וקבוצות תרגול–להתרשם ולשנות רישום 

.קורסי חובה לא ניתן לבחור

.שינוי הרישום הינו על בסיס מקום פנוי



מה עושים במידה וקורסי חובה משתי  
:המחלקות ניתנים בזמנים חופפים

בשילובים עם המחלקות השונות תתכן האפשרות של חפיפה  
.  בין קורסים

המחלקה מאשרת באופן אוטומטי חפיפה בין קורסי חובה  
.  בלבד משום שרוב הקורסים מוקלטים

.  חפיפה בקורסי בחירה מותנת באישור מרצה

לא תותר חפיפה בכלל מול קורסי אנגלית  

!או לימודי שפה זרה/ו



נעים להכיר" השנתון"
.  שלכם עם האוניברסיטה למשך כל שנות התואר" החוזה"השנתון הוא 

הינו השנתון הרלוונטי לכם בו תוכלו למצוא את תכנית  א"תשפשנתון 
. הלימודים למשך שלוש השנים של התואר

,  חופשות לימודים, העבודות, בשנתון מפורטים הנהלים בנושאי הבחינות
....  תנאי מעבר ועוד ועוד

!הכרת השנתון חשובה והכרחית

תוכלו למצוא את רשימת  באופן חלקיבשנתון הנמצא באתר המחלקה 
קורסי החובה אותם עליכם ללמוד לפי חלוקה של שנים וכן חובות 

.נוספות

תוכלו למצוא את השנתון  -באתר הפקולטה למדעי הרוח והחברה 

. בגרסה מלאה



:אתר המחלקה

HTTP://IN.BGU.AC.IL/HUMSOS/PSYCH/PAGES/DEF
AULT.ASPX

שם תוכלו למצוא מידע על הסגל האקדמי והמנהלי של המחלקה   

,  (כתובות דואר אלקטרוני, שעות קבלה)

.סילבוסים וטפסים שונים להורדה

ל "כלל ההודעות במחלקה מתפרסמות דרך תיבת הדוא! חשוב

,  עדכונים שוטפים ברמה יומיומית-האוניברסיטאית שלכם 

.  פרסום ציונים ועוד, ביטולי שיעורים, שינוי כיתות

באחריותכם לעקוב ולהתעדכן אחר הפרסומים



:  ועדת הוראה מחלקתית
ר יואב קסלר"ר ועדת הוראה ד"יו

ועדת ההוראה דנה בבעיות המתעוררות בכל הנוגע לתכנית הלימודים  
בקשת פטור , בקשה להבחן במועד מיוחד-למשל . ולבעיות פרט

תלונה לגבי קורס או , בקשת דחייה במועד הגשת עבודה בקורס, מקורס
.ל"אישור לחילופי סטודנטים בחו, מרצה

 BENSHMOR@BGU.AC.IL–פניות לועדת הוראה יעשו במייל 

.פנייה לוועדת הוראה–בכותרת המייל לציין 

.הפניות ירוכזו במהלך השבוע ויטופלו בימי חמישי במרוכז

אישית או רגשית כרונית לא תידון על  , בקשה להקלות בגלל בעיה רפואית
.י דיקנאט הסטודנטים"ידי ועדת הוראה אלא ע



'ב-ל' תנאי מעבר משנה א

.65וממוצע מינימום ' לפחות בקורסי חובה שנה א56ציון 

תלמיד שלא יעמוד בתנאי המעבר יוכל לאחר אישור של  

וועדת הוראה מחלקתית לחזור פעם אחת בלבד על 

.  'לימודי שנה א

ולא יוכל ללמוד קורסים  ' תלמיד זה יהיה במעמד של שנה א

.מתקדמים



:כגון" חובות פקולטיות"כתלמידים בפקולטה עליכם לעמוד גם ב

.לימודי אנגלית כשפה זרה☼

.לימודים כלליים☼

.הדרכה בספרייה☼

.לומדה למניעת הטרדה מינית☼

:הנמצא באתר הפקולטה בכתובת( המורחב)על כך יש לעיין בשנתון הפקולטה 

HTTP://IN.BGU.AC.IL/HUMSOS/PAGES/YEDION-ASPX.ASPX

:הפקולטה למדעי הרוח והחברה
כמה נקודות הנוגעות לכם



מזכירות הפקולטה למדעי הרוח והחברה  
:אחראית על

הכנת אישורים רשמיים עבור סטודנטים* 

בתקופת הרישום לקורסים" חלונות זמן"טיפול בבעיות של * 

"קורסים כלליים"הרשמה ופרסום של * 

חובות אנגלית ולימודים כלליים, פרסום נוהל בחינות* 

הזנת ציונים למערכת* 

08-6477777-טלפון הפקולטה

HSF@BGU.AC.IL-מייל הפקולטה 



MOODLE
(הוראה מתוקשבת)

אתר מלווה לקורס המשמש ככלי עזר נוח ויעיל למרצים ולסטודנטים  

: תוכלו למצוא שם

.  'ציונים וכד, מטלות, הודעות שונות, מצגות מהשיעורים

.האתר משמש אמצעי תקשורת בין סגל הקורס לסטודנטים

MOODLE: כתובת

HTTPS://MOODLE2.BGU.AC.IL/MOODLE/



:יצירת קשר

PSYCHSEC@BGU.AC.IL:  מייל המזכירות

08:00-10:00ה בשעות -מענה טלפוני ימים א

אין–' יום א( : בעידן הקורונה אין)קבלת קהל 

13:00-15:00' יום ב

10:00-12:00' ה', ד', ימים ג

רכזת לענייני סטודנטים תואר ראשון–מורן בן שטרית 

BENSHMOR@BGU.AC.IL08-6428765

רכזת לענייני סטודנטים תואר שני–זיידנר-מיכל וייסמן

MORPE@BGU.AC.IL08-6472070

mailto:psychsec@bgu.ac.il
mailto:benshmor@bgu.ac.il
mailto:morpe@bgu.ac.il


תודה 

...זמן שאלות

**נציג מטעם אגודת הסטודנטים ** 


